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 چکیده

اي در نوشتن آثار مختلف و استفاده از اصطالحات خاص کاتبان از دوران باستان معموالً از الگوي ویژه
. شدندیها اعمال ماین الگوها همچون قوانین نوشتاري باید در کتیبهکردند و نزد برخی اقوام پیروي می

که است  یالگوهاي نوشتاري گوناگونقوانین نوشتاري اورارتوها در  هدف از این مقاله مشخص کردن
در ابتدا ) معموالً خالدي( دعا به خدایی بزرگ. هاي سلطنتی داشتندیدآوردن کتیبهکاتبان اورارتویی در پد

هاي سلطنتی اورارتویی در پایان و استمداد از خدایان از جمله موارد رعایت شده در بیشتر کتیبه و نفرین
من «، »به فرمان خالدي«، »به بزرگی خالدي«، »به قدرت خالدي«هاي سلطنتی نیز در متن کتیبه. است

، استمداد از »ممن این کارها را در یک سال کرد«، »را ساخت... شاه «، »شکست دادم / را گرفتم... 
  .شدورده میآ نامه شاه با آوردن نام پدرشخدایان و نسب

  
  .نفرین هاي سلطنتی،الگوي نوشتاري، اورارتو، خالدي، کتیبه :هاي کلیديواژه

  
  مقدمه - 1

هاي خود خاص در خلق نوشتهکنون، عمدتاً قالب و الگویی ها، از گذشته تاو کاتبان کتیبه پدیدآورندگان
بر قوم د و استفاده از اصطالحات خاص بناشوها آورده میشیوة نوشتن و مطالبی که در کتیبه. ندداشت

ند، موضوع، شدها بر آن نوشته میها، سطوحی که کتیبهپدیدآورنده، مکان جغرافیایی پراکندگی کتیبه
 ن است از روششدند ممکها به آن نوشته میباورهاي پدیدآورندگان آثار، یا حتی زبان و خطی که کتیبه
براي دست یافتن به . ها اعمال و تکرار شوندخاص پیروي کنند و الگوهایی همچون قوانین در کتیبه

برداري، ترجمه، بررسی و تحلیل شناسایی، نسخه هایی از یک قوم یا منطقهچنین الگوهایی باید کتیبه
  .ها بوده استشوند تا بتوان دریافت که چه الگویی مورد استفادة کاتبان آن کتیبه

ن شود نظرات مختلف دربارة الگوي نوشتاري کاتبان اورارتویی در پدیدآورددر این نوشته تالش می
هاي مشابه فراوانی در هر مورد از الگوها از بدیهی است از آنجا که نمونه. هاي سلطنتی ارائه شودکتیبه

ري از آنها را براي مثال ارائه کرد و تنها به ها یا تعداد بسیاتوان همۀ نمونهشاهان مختلف وجود دارد نمی
 .شودذکر چند نمونه از هر مورد اکتفا می

  
                                                             

            ، سازمان میراث فرهنگی کهن يهاشناسی، متون و کتیبهزبان پژوهشکدةهاي باستانی، فرهنگ و زبان استادیار، -1
                                                                                          maryam_dara@yahoo.com 
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  اورارتو - 2
که احتماالً  )2002، 1سالوینی( آورده شده U-ra-ar-tuیا  Ur-ar-tuها به شکل  نوشته اورارتو در سنگ

 اورارتوها تمدن مطالعۀ منابع ترین اصلی آشوري منابع. 3)2،2006گریکیان( است شده گرفته Ur)atri)uاز 
-53: 1383 ، 4پیوتروفسکی( کند می یاري امر این در را ما آشوري، هاي برجسته نقوش و ها متن. است

 پسر ،.)م.ق 830- 840 حکومت(5ساردوري به متعلق اورارتویی پادشاهان کتیبۀ ترین قدیمی). 54
 کتیبۀ اورارتوها اورارتویی کتیبۀ اولین ولی. است آشوري زبان به که است وان در ،6لوتیپري

 ترین قدیمی و) 26-25: 1387 ،8میلیکشویلی( است ساردوري، پسر ،.)م.ق 820-830 حکومت(7ایشپوینی
  ). 97: همان پیوتروفسکی،( است. م.ق نهم قرن سوم ربع به متعلق شده شناخته اورارتویی آثار

 میان هايسرزمین ولی است مانده جاي بر فعلی ارمنستان و عراق ایران، ترکیه، در اورارتوها آثار
 غربی و شرقی آذربایجان در عمدتاً ایران در و بود آنان اقامت مرکز سوان و ارومیه وان، هايدریاچه

 اورارتو گویدمی) 1995(10زیمانسکی. 9یافت را اورارتویی آثار توان می) ارومیه دریاچۀ جنوب و شمال(
 دجلۀ میان اورارتو قلمرو ،)2009(11بیشونه گفتۀ به. است ارومیه و سوان وان، دریاچۀ سه سواحل شامل

 آذربایجان محدودة در ارومیه دریاچۀ غرب و شمال در اورارتویی آثار تاکنون. است ایران فالت و علیا
 در ارومیه دریاچۀ جنوب از کوچکی منطقۀ و شرقی آذربایجان در سبالن از بخشی و تبریز شمال و غربی

 از اورارتو سرزمین گویدمی )b 2004-2003( 12بلّی). همان( است شده شناسایی آذربایجان استان دو هر
 شرق جنوب به جنوب از و فرات به غرب از ایران، غرب شمال به شرق از قفقاز، ماوراي به شمال

                                                             
1- Salvini, M. 
2- Grekyan, Y. 

. نامیدندمی) 2002، لمویلهِ( Bia=i=ne=le یا ) a 2004-2003، بِلّی(یا بیانیلیی  )Biaini(ها خود را بیاینیاورارتویی -3
اورارتویی و ایشپوینی،  هاي سارودوريِ شود ولی در نوشته یاد می» هاي نائیري سرزمین«البته در متون آشوري از اورارتو با نام 

همو، (اورارتو را بنا نهادتیپري، کشور ساردوري، پسر لو). 30-28: 1348پیوتروفسکی، ( آمده است» کشور نائیري«او، نیز  فرزند
هاي یادبود کاخ او در کاالخ نقر  عنوان کشور اورارتو براي اولین بار در سالنامۀ آشوري نصیرپال دوم روي مجسمه). 84: 1383

شود  تا کشور اورارتو را فتح کرده است و همانجا ذکر می) بخش علیاي دجله() Subnat( هاي سوبنات د که او از سرچشمهش
 ).80:همان،( کشی و استحکامات آن را ویران کردزمین نائیري یا همان اورارتو لشکرکه به سر

4-Piotrovskii, B 
5  - Sarduri 
6- Lutipri 
7- Išpuini 
8- Melikshvili 

هاي اورارتویی در ایران در کردستان، آذربایجان شرقی، اردبیل و شمال آذربایجان غربی شناسایی شده است و از محوطه -9
بویوك  ،)غرب میاندوآب(، ارسالن قلعه 3، دینخواه 4، حسنلو2و  1، کردالر4توان به گیجلر، هفتوان  هاي معروف میمحوطه

 چشمه، خوي، مرند، تبریز، میاندوآب، مراغه، سراب  و زیویه اشاره کردسیاه، ، آق قلعه)در دامنۀ شمال غربی سهند( قلعه
  .)2011کرول، (

10- Zimansky, P. 
11- Biscione, R. 
12- Belli, O. 
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 خوانده وان پادشاهی نام به گاهی داشت قرار وان در آن پایتخت چون و رسید می 1توروس هاي کوه
 ارومیه دریاچۀ شرق شمال و غرب شمال غرب، غرب، جنوب مناطق. م.ق 800 حدود از واقع در. شود می
 اطراف جنوبی بخش استثناء به غربی آذربایجان استان هاي قسمت تمام این بنابر. بود اورارتوها قلمرو جزء

 ،2کالیس( داشت قرار اورارتوها سیطرة تحت اهر منطقۀ تا شرقی آذربایجان غربی بخش و میاندوآب
1388.(  

 در. بود هااوارتویی تسلط تحت که آمدند دست به اينواحی بیشتر در تقریباً اورارتویی هايکتیبه
 که) 354: 1383 پیوتروفسکی،( شدند پیدا اورارتویی هاي استل و  کتیبه تعدادي نیز ایران غرب شمال

 رازلیق، نشتبان، اي صخره هاي کتیبه و کاروان مرگ و کلشین) یادمانی هايکتیبه( هاياستل به توانمی
  .کرد اشاره بسطام و اهر تپه، داش سقندل،

  
  اورارتوها خط و زبان - 3

 بر میلیکشویلی و دیاکنف). 16: 1387 میلیکشویلی،( کنندمی قیاس 3حوري زبان با را اورارتویی امروزه
 با مشترکی مادري زبان که است مجزا زبانی بلکه نیست حوري از اي لهجه اورارتویی که نظرند این

 نیست حوري از منشعب زبانی اورارتویی نیز )2011(5فورنت گفتۀ به). 1960 :4بندیکت( دارد ها حوري
 قفقاز هاي کوه هاي دامنه در و النهرین بین شرق شمال در مادري زبان احتماالً و است آن خانوادةهم بلکه

 خانوادة با اورارتویی همچنین. اند گرفته نشأت آن از دو این که است داشته وجود. م.ق سوم هزارة در
 نظر به). 20-19: 1387 میلیکشویلی،( دارد هاییشباهت عیالمی و گرجی و 6قفقازي هاي زبان

 هاي زبان خانوادة به و است منطقه بومی هاي زبان جزء اورارتویی زبان )325: 1383( پیوتروفسکی
  .دارد تعلق قفقازي

 و ها ریشه ظاهري شکل در زبان این. است شبیه قفقازي کارتاولی زبان با اورارتویی صرف سیستم 
 فعلی ریشۀ و فاعلی حالت در پسایندها و ضمایر فراوانی همچنین. ماند می گرجی زبان به بیشتر پسوندها

: 1387 میلیکشویلی،( ندارند اورارتویی واژگان با شباهتی عیالمی واژگان البته. است عیالمی زبان مشابه
19-20 .(  

                                                             
1-Toros 
2- Kleiss 

بی از شمال سوریه تا منطقۀ زاگرس و حوزة جنوبی و غر. م.قاول اقوام حوري زبان در اواخر هزارة دوم و اوایل هزارة  -3
که از ) 1387وینتر، ( ها غیرهندواروپایی و غیرسامی بودبان حوريز). 347: 1383مالزاده، ( دریاچۀ ارومیه استقرار داشتند

سوریه و چند ناحیۀ دیگر النهرین و قفقاز و بعدها حتی در جنوب آناطولی و زاگرس،  هایی از بین در بخش. م.چهارمین هزارة ق
 ). 2011فورنت، (  رایج بود

4- Benedict, W.C. 
5-  Fournet, A. 

 ).20: 1975 ،رکاتزن( شد دریاي خزر سخن گفته میسیاه و هاي قفقاز میان دریاي  زبان قفقازي در شمال و جنوب کوه -6
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 ،1موسسیان( کردند می استفاده هیروگلیف و اورارتویی میخی آشوري، میخی نگارش روش سه از اورارتوها
  بود همراه آشوري میخی یا اورارتویی هیروگلیف با گاهی اورارتویی میخی دوزبانۀ هاي کتیبه). 96: 2006

  ). 193: همان( 
 ایشپوینی زمان در حداقل و.) م.ق 785/780-810 حدود(2منوا از پیش احتماالً اورارتویی هیروگلیف

 ولی). 76: همان( شد می استفاده میخی، خط با همزمان اورارتوها، دوران پایان تا که است گرفته شکل
 خط از تقلیدي که را، میخی خط اورارتوها دلیل همین به و نبود اورارتوها نیازهاي پاسخگوي هیروگلیف

 ها آشوري میخی خط از اول ساردوري زمان در). 54: 1383 پیوتروفسکی،( گرفتند کار به بود، آشوري
 ساردوري، پسر ایشپوینی، زمان در. شد دوم خط و زبان آشوري بعدها ولی شد می استفاده نوشتن براي
  ). 56: 2006 موسسیان،( شد ابداع آشوري میخی هاينشانه اساس بر بومی و محلی میخی خط

 زندگی به مربوط هاينوشته و فرهنگی و اقتصادي هنري، نظامی، مذهبی، سلطنتی، هايکتیبه
 ها،پیکرك مذهبی، و سلطنتی مهرهاي افزارها،رزم انواع بر و شدمی نگاشته میخی خط به روزمره
 دیگر آثار و سفالی ظروف اثاثیه، زیورآالت، فلزي، اشیاء الواح، ،)یادمانی هايکتیبه( هااستل ها، صخره

  .اندفراوان اطالعات حاوي و بلند گاه و کوتاه ها کتیبه این گاهی که) 191:همان( شود می دیده
 
  اورارتوها نوشتاري الگوهاي - 4
 شاه که اثري یا کتیبه نابودکنندگان بر نفرین و خدایان از استمداد و مطالب روایت و واژگان از استفاده در

 ایجاد ايمالحظه قابل تفاوت اورارتویی هاي کتیبه در اورارتوها پادشاهی طول در است ساخته اورارتویی
 هاي کتیبه مطالعۀ از ايمالحظه قابل اطالعات و کاهدنمی هاکتیبه ارزش از مسئله این البته. نشد

 گاهی نیز اطالعات همین ولی. آیدمی دست به اورارتوها زندگی و باورها جغرافیا، تاریخ، دربارة اورارتویی
  .اندنامفهوم

 محتواي آنها هاي کتیبه در و )3،2001گوردزیانی( است  فرمول زبان به عمدتاً اورارتوها هاينوشته
 جویانۀ صرفه چندان نه کاربرد و روشن و کوتاه اورارتویی هايکتیبه بندي جمله. شود می دیده قالبی

  ).85: 1368 ،4فریدریش( است اورارتویی هايکتیبه مشخصات جمله از نگارهااندیشه
 غیرعمومی و عمومی هاي کتیبه شامل موضوعی لحاظ به اورارتویی هايکتیبه زیماسکی گفتۀ به

 نگاريوقایع ها، فهرست ها، سالنامه ساختمانی، هاي کتیبه مانند( دایمی ضبط و ثبت شامل اولی که شدمی
   هايکتیبه اکثراً، که بود دریافتی و ارسالی درباري هاي نامه و اداري متون دومی و) پیشکشی و

 اورارتوها براي توان می کتیبه گونه دو نیز) 2002(5ویلهلم نظر به). 4: 1985 زیمانسکی،( اندسلطنتی

                                                             
1- Movsisyan, A. 
2- Menua 
3- Gordeziani, L. 
4- Friedrich, J. 
5- Wilhelm, G. 
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 هايکتیبه از دیگر گروهی البته. نبردها کنندة روایت هاي کتیبه. 2 شاهان؛ ساز و ساخت. 1: داد نسبت
 در که هاییکتیبه همۀ. دارد متفاوتی نوشتاري شیوة که 1کاپیسی مهر مانند است مانده باقی نیز اورارتویی

 کوتاه هايکتیبه. اندطوالنی هايکتیبه بیشتر و سلطنتی هايکتیبه نوع از شوندمی بررسی مقاله این
 اصطالحات و ساختار شباهت) 193 :2006( موسسیان. اندنشده بررسی نوشته این در اقتصادي و آماري
 دربارة متون این. داند می اورارتوها روي بر ها حتی و ها آشوري مستقیم تأثیر را اورارتویی هاي کتیبه
 اقتصادي -يادار زندگی و مذهب ،)ها سازه دیگر و کانال و معبد و کاخ و شهر( ساز و ساخت ها، حمله
  . اند شده نوشته

 این همۀ. مؤخره و اصلی متن مقدمه،: کرد تقسیم بخش سه به توان می را اورارتویی متون ساختار
-بزرگ خالدي، خداي به اي مقدمه معموالً. دارند هایی تفاوت حال عین در و اند کلیشه صورت به ها بخش
 غنایم آوري جمع و پیروزي یورش، قربانی، پیشکش وساز،ساخت و است شده تقدیم اورارتوها، خداي ترین

 خرابکاران بر نفرین و زنده شاه دعاي پیروز، شاه قدرت پایان در. رود می شمار به اصلی متن هاي بخش از
 گفت باید البته). 192: همان( بود مؤخره و مقدمه بدون اصلی متن فقط شاید گاهی و شدمی آورده

 پیوتروفسکی،( دارند خدا چند یا یک ستایش در جمالتی خالدي جز به گاهی هاکتیبه آغازین سطرهاي
1383 :303.( 

 در که دهدمی توضیح گونه این را اورارتویی شاهان کلی و خاص الگوي از یکی )29: 1979(2فرنکل
 »Y«شهر به کرد، حمله »x« سرزمین به راند، جلوتر خالدي ارابۀ« نوشتندمی شان هاي پیروزي نگارش

 خالدي قدرت با خالدي ارابۀ با خالدي العادهفوق قدرت با. بود شده شورشی »شاه نام« به که کرد حمله
 به اصطالحی اورارتویی هايکتیبه در همچنین. رفت می او از پیش خالدي رفت، پیش ،»Z« پسر شاه،
 شاه« یا »است قدرتمند شاه) ... 2002 ویلهلم،( 3خالدي خداي قدرت به«شودمی تکرار بسیار شکل این
 همچنین. »ساخت را) تاکستان یا کاخ یا کانال یا( بنا این...  خالدي خداي قدرت به شاه« یا» .است... 

 آرگیشتی. »دادم شکست را دشمن/گرفتم را سرزمین این من خالدي قدرت با« که است شده تکرار بسیار
 قدرت با گویدمی همچنین. کرد کسب سال یک در را خود هاي پیروزي خالدي خداي خواست به گوید می

 یشیاللیچ کتیبۀ در). 111: 1383 پیوتروفسکی،( نشست پدر جاي به داد او به خالدي که سلطنتی
  . 2004c(5-2003 بلی،(  است قدرتمند و شاه ایشپوینی خالدي قدرت به که است شده نوشته 4کاپیسی
 که »کردم سال یک در را کارها من خالدي خداي براي«گویدمی سارودوري پاگوسسورب استل در

 اورارتویی هاي کتیبه برخی در). 127: 1383 پیوتروفسکی،( است قراردادي جمالت از نیز صورت این

                                                             
1- Meher Kapisi 
2- Frankel, D.  
3-  haldi=i=ne=nəušmaši=ne 
4-Yeşilaliç Door/Yeşilaliç Kapisi 

   ).1975زمرنی، (  اندکردهاین گونه جمالت را هخامنشیان نیز تقلید  -5
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 ستایش بیانیلی) سرزمین( خدایان) همۀ( شیوینی،) خداي( تیشبا،) خداي( سرور، خالدي،) خداي( به پادشاه
 نوشتاري الگوهاي ساختار در). 2006 گرکیان،( شنیدند) اورا هاي ستایش( خدایان گویدمی و1کندمی

 خداي( شیوینی و) طوفان خداي( تیشبا خالدي، خداي به را کتیبه که بود رایج نیز اصطالحاتی اورارتویی
  ).2001 گوردزیانی،( بماند امان در بالیا از تا سپردندمی) خورشید

 با را خود نسب ترتیب بدین و خواندمی قبلی شاه پسر را خود پادشاه که ،»،...پسرِ ،....« اصطالح با
 ابتداي در مثالً. شودمی تکرار هاکتیبه تمام در تقریباً نیز کردمی بیان بود قبلی شاه که پدرش به اتکا

 گونه این نیز موانا استل). 1961 بندیکت،( »... ساردوري، پسر ایشپوینی،«: است آمده کلشین استل کتیبۀ
 بر(=  کرد نصب خود زندگی براي ساردوري، پسر روسا، را استل این سرور، خالدي، به« که شودمی آغاز

  ). 2002 سالوینی، و 2سالوینی -آندره)(4-1 سطر(» )کرد پا
 گوید می بعد و 4»خالدي بزرگی به« گوید می که دارد وجود قالبی گوید می نیز) 2009(3هاروتیونیان

 آورده 5دوزچلی روستاي از منوا کتیبۀ در. شود می تکرار ها کتیبه از بسیاري در که »جنگیدم...  با من«
 شاه قدرتمند، شاه پوینی،)ایشـ( پسر ،)هستم( منوا) من( خالدي بزرگی لطف به... «: که است شده

 آیانیس دروازة کتیبۀ). 2010 سالوینی، و 7ایشیک ،6اوغلوچاوش( »توشپا شهر سرور بیانیلی، شاه ،]بزرگ[
 را قلعه این خالدي بزرگی به آرگیشتی، پسر ،.)م.ق هفتم قرن اول نیمۀ( روسا گوید می اول سطر در

  ). b 2001 سالوینی،(  ساخت
- ساخت و هاپیروزي ها،جنگ یعنی. بود خالدي فرمان به دادمی انجام که را کارهایی اورارتویی شاه
 اصطالحات دیگر از» ... خالدي فرمان به من« و بردمی پیش خالدي فرمان به را کردمی که سازهایی

 خادم هستم، روسا من«: گویدمی موانا استل در ساردوري، پسر ،.)م.ق 713-730 حدود( روسا. بود رایج
 به خالدي. نهراسیدم جنگ از من) درگرفت( نبردي که زمانی خالدي دستور به. مردم واقعی شبان خالدي،

 سالوینی، و سالوینی -آندره(  ».دادم گسترش را بیانیلی کشور 8من هاي سال در. داد شادي و قدرت من
 نوشته اش کتیبه بر آرگیشتی، پسر روسا، چمیادزین،ا نزدیک زوارتنوس، معبد در). 26-11 سطر( ،)2002
 ها قربانی اهداي و کرده پاشی تخم را شهر اطراف مزارع و کرده احداث تاکستان خالدي فرمان به که است

  ). 76-75: 1383 پیوتروفسکی،( است داده فرمان کانال افتتاح روز در را خداوندان پیشگاه به
 که اثري نابودکنندة به نفرین باستانی هايکتیبه از بسیاري مانند نیز اورارتویی هايکتیبه پایان در

 آشوري هاي کتیبه در رایج دعاهاي هاي فرمول البته. بود رایج است نوشته که ايکتیبه یا ساخته شاه

                                                             
1- DINGIRMEŠ-ašteKURBiainašte 
2- André- Salvini 
3- Harutyunyan, N. 
4- dhaldinini alsuišini … uštadi 
5- Düzceli 
6- Çavuşoğlu, R. 
7- Işik, K. 
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: اندبخش دو شامل عموماً اورارتویی هاي کتیبه هاي نامه نفرین. اند نشده استفاده اورارتویی متون در هرگز
 فرمول بندیکت). 1961 بندیکت،( نفرین خود. 2 دهند؛ می انجام قبیح کاري که کسانی توصیف. 1

 اختیاري بخش یک. ب ؛ خدایان از طلبیدن استمداد. الف: کندمی تقسیم گونه سه به را هانامهنفرین
 دیگر مجالی خود اورارتویی هايکتیبه در هانفرین الگوي به پرداختن). همان( نفرین جمالت. ج میانی؛

 هر/ که کسی« واژه با اکثراً شوندهنفرین توصیف. است شده اکتفا کلی توضیح به فقط اینجا در و طلبدمی
 انجام( را کار این) ؟( کند تشویق را دیگري که هر« شود گفته اینکه مگر. شود می آغاز 1»که هر/ کس
 تقدیم خالدي به آیانیس در سپري). همان( »کن نابود) را آن( برو بگوید« شود نوشته ادامه در و» )دهد
 آتش بر که کسی بریزد، آب که کسی... بردارد را سپر که کسی«: است بسته نقش آن بر زیر کتیبۀ و شده

 که است آمده 2کلشین استل بر). 2001a سالوینی،(  »کند نابود را او خالدي، من، خداي بریزد، خاك
 هر جایی، به ببرد) را آن( دیگري کس شود باعث که هر ،... خالدي هاي دروازه از را niribe این که هر«

 برده خالدي دروازة از است برده را niribe کسی) که( بشنود اردینی شهر در...  ،... کند پنهان را آن که
 از را کتیبه این که هر...  کند پاك زمین از) را او( تخمه خالدي که باشد کند، تشویق را آن که هر است،

 آن( برو« بگوید ،)دهد انجام( را چیزها این دیگري شود باعث که هر بشکند،) را آن( که هر ببرد، جا این
 زمین روي بر را) اش( تخمه اردینی شهر خدایان) و؟( شیوینی، تیشبا، خالدي، که باشد ،»کن نابود) را

  ). 41-28 سطر( ،)1961 بندیکت،(» .کند پاك
. دید اورارتویی هايکتیبه در توانمی را فراوانی تکراري هايصورت شد، آورده باال در آنچه بنابر

 یا نبوده پسندیده اورارتوها نزد بنگارند خواستندمی شاهان که مطالبی بیان نحوة در تنوع و ابتکار گویی
 آن بر تالش نوشته این در. شدمی نقض نباید که بود قانونی مطالب بیان در خاص قوانین از پیروي شاید
 شود آورده اورارتوها نزد خاص اصطالحات از استفاده هايفرمول و تکراري هايشکل ترینمعروف تا بود

 نوشتاري قوانین و تکراري هايصورت به بتوان اورارتویی هايکتیبه بیشتر بررسی و مطالعه با شاید و
  .یافت دست نیز بیشتري

 
 گیرينتیجه - 5

 را هاروش این و داشتند هاکتیبه نوشتن براي خاصی هايروش معموالً مختلف اقوام و مناطق کاتبان
 نگارش براي هاییروش از معموالً نیز اورارتوها میان این در. کردندمی رعایت همواره قوانین مانند

. بود مؤخره و اصلی متن مقدمه، بخش سه شامل معموالً اورارتویی متون ساختار. کردندمی استفاده
 قدرت پایان در سپس و آوردندمی را کتیبه متن سپس داشتند) خالدي معموالً( خدایی به اي مقدمه معموالً

 بدون اصلی متن فقط شاید گاهی و شدمی ذکر کتیبه نابودکنندگان بر نفرین و زنده شاه دعاي پیروز، شاه
 . بود مؤخره و مقدمه

                                                             
1-aluše 
2- Kelshin 
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...  شاه« ،»است قدرتمند شاه... خالدي خداي قدرت به« شکل به اصطالحاتی اورارتویی هايکتیبه در
 خالدي قدرت با« ،»ساخت را تاکستان یا کاخ یا کانال یا( بنا این...  خالدي خداي قدرت به شاه« ،».است
 سال یک در را کارها من خالدي خداي براي« ،»دادم شکست را دشمن/  گرفتم را سرزمین این من

 بیانیلی) سرزمین( خدایان)  همه( شیوینی،) خداي( تیشبا،) خداي( سرور، خالدي،) خداي( به« ،»کردم
 بسیار »خالدي بزرگی به« و »خالدي فرمان به« ،».شنیدند) مرا هاي ستایش( خدایان و کندمی ستایش

 خداي( شیوینی و) طوفان خداي( تیشبا خالدي، خداي به را هاکتیبه معموالً اورارتوها. است شده آورده
 قبلی شاه پسر ترتیب بدین را خود پادشاه که ،»،...پسرِ ،...« و باشد امان در بالیا از تا سپردندمی) خوشید

  .است تکراري هاکتیبه همه در تقریباً نیز خواند،می
 که اثري نابودکنندة به نفرین باستانی هايکتیبه از بسیاري مانند نیز اورارتویی هايکتیبه پایان در

 توصیف بخش دو شامل عموماً اورارتویی هاي نامه نفرین. بود رایج است نوشته که ايکتیبه یا ساخته شاه
-می تقسیم کلی گونۀ سه به هانامهنفرین ریختار. بود نفرین خود و دهند می انجام قبیح کاري که کسانی

  . نفرین جمالت و اختیاري بخش خدایان، از طلبیدن استمداد: شوند
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